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PROCESSO

RIA solicita esclarecimentosa respeito do RRT Mínimo, quanto às regras
definidas no inciso 111do art. 8' da ResoluçãoCAU/BR n' 91/2014 e quanto à
auditoria dessa modalidade de RRT

INTERESSADO

Presidênciado CAU/BR

ASSUNTO

Ordem do dia n' 17 da 86' Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação e manifestação da Comissão
DELIBERAÇÃO N' 062/2019 - CEP - CAU/BR

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

(CEP -- CAU/BR), reunida ordinariamente em
Brasília-DF, na sededo CAU/BR, nos dias 05 e 06 de setembrode 2019, no uso das competênciasque
Ihe conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe,
e

Considerando a Resolução CAUlrBR n' 91/2014, que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade
Técnica no CAU e estabelece:

Art. 8' O RRT, conforme se constitua de umcl ou mais gtividades técnicas, seráfeito
sob uma das seguiYttestttodalidades:
7
111 RRTMínimo: qtlando constituir-se de ati-cidades técniccls referentes a:
a) edi$cação destinada ao uso residencial uytifaYttitiarcom área de consü'raçãototal
de até 70 nt: (setentametros quadrados);
b) atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo vinculadas à produção
0
habitacional que se ettqtladrem na Lei n' 11. ]24, de 16 dejunho de 2005, ou nã Lei n
11.888, de 24 de dezembro de 2008, desde que vinculadas ao mesmo endereço do lote
ou do co4tlnto habitacional;

r

Art. 46. Serão objeto de análise do CA U/UF pertinente os seguintesprocedimentos:
l RRTDerivado:
11-- RRT Extemporâneo;
111 RRT de atividade técnica realizada no ncterior;
IV cancelamento de RRT;
?' anulação de RRT;
ç'l baixa de RRT motivada por on'missão
do arquiteto e urbanista, nos termos do que
dispõe o art. 31, e rios casos enquadrados no art. 32 desta Resolução.
Considerando que a atual Resolução n' 91/2014 substituiu e revogou a Resolução n' 17, de 2 de
março de 2012, na qualo inciso VI do art. 5' definia o RRT Mínimo da seguinte forma:
RRT Mínimo : quando se referir a edi:RcaçãocoTttárea de construção total de até 70
m:(setenta metros quadrados), destinada ao uso residencial, gg. quando se referir a
edi$cação de uso residencia! nos n'tomesdas Leis n' 11.124, de 16 dejunho de 2005,
e n' 11.888, 24 de dezembro de 2008.

DELIBERA
l Esclarecerque o RRT Mínimo, definido no inciso 111e $ 2' do ait. 8' da Resolução CAU/BR n'
91/2014, poderá ser constituído. de atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo dos Grupos l e/ou 2
(Pr(feto e Execução) da Resolução CAU/BR n' 2 1/20 12, referente à:
a) edificaçãoresidencial unifamiliar com áreade construção total de até 70 m2; ou
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b) conjunto habitacional ou residencial multifamiliar que se enquadrem na Lei n' 11.124/2005

(Minha Casa,Minha Vida) ou na Lei n' 11.888/2008(AssistênciaTécnicapara Habitaçãode
InteresseSocial -- ATHIS), desdeque vinculado ao mesmoendereçodo lote ou do conjunto
habitacional;
2 -- Esclarecer também que a residência unifamiliar com área total de até 70m2, descrita na alínea

a) do inciso [[[ do art. 8' da Reso]ução CAU/BR n' 9] /2014, não precisa ser uma Habitação de
Interesse Social (HIS) ou estar localizada em Zoneamento Urbano destinado à HTSnem pertencer
à família de baixa renda;
3 Esclarecerque o RRT Mínimo, assim como o RRT Simples e o Múltiplo Mensal, não é objeto de
análisedos CAU/UF, nos termos.doart. 46 da ResoluçãoCAU/BR n' 91/2014, nem está sujeito à
exigência de documentos comdrobatórios;
4 Informar que as regrasdo RRT Mínimo serãoalteradascom a entrada em vigor da nova Resolução
CAU/BR n' 177, aprovada em 28 de junho de 2019 e publicada em 02 de agosto de 2019, com previsão
de vigência a partir de 3 de dezembro de 201 9; e

5 -- Encaminhar esta Deliberação à RIA -- Rede Integrada de Atendimento do CAU/BB. para
esclarecimento e divulgação aos CAU/UF.
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RICARDO MARTINS DA FONSECA
Coordenador

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro
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Membro
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Membro
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